Bestyrelsesmøde Jyderup Stationsby Vandværk 06-09-2021
Deltagere: Anders, Hans J. , Henrik, Per, Jørgen, Eggert, Jens
1. Status fra bestyrer (ledningsnet og Vandværkets drift)
Skovby parken er nu sat på. Stophaner placeret i bryggers. Der har været to store brud i
Industriparken med stort vandtab til følge. Der montoret nye signalkabler til Boring 3-4 og 6. Defekt
måler på Statsfængslet skal undersøge
2. Status Økonomi
Vi har en investeringsramme på ca. 400.000 tilbage.
Der er opstået en del forbrugere med rykkere pga overgang til mail system – det viser sig at vi ikke
har haft de rigtige mailadresser registreret, så regninger pr 15. juni er ikke nået frem!
3. Status fra Jørgen
Filtre har det godt – vi har godt iltindhold. Det har været godt med ny affugter (vi forventer at
installere overvågning på fugtmåler snarest(Eggert)).
Der er fundet sommerfugle i iltningstårnet (Vi gennemgår tårnet ved vores næste workshop)
Boringer: Byggepladsen (Skovbyparken) roder en del!. Boring 2 er den eneste der har haft
overfladevand.
Rengøring: De opsatte plexiglas har givet ekstra arbejde – skal vaskes 1 gang månedligt
4. Status indtegning på kort
Vi har for lav fremdrift! Eggert/Hans/Jens må finde bedre proces frem!
5. Forbedringer
Lyn og Boringer (Eggert): Ekspertgennemgang og efterfølgende tilpasninger er igangsat
Udskiftning af filtersystem (Eggert): Er startet op – dato ikke fastlagt endnu
Ledningsnet (Hans): Følgende skal gennemføres i efteråret:
a) Udskifte eternitledning mellem Aerolitvej og fængslet
b) Lindevej til Skovvej
c) Nederste del af Slagelsevej frem til søbæksvej
d) Genetablering af ventiler og sikre tilgængelighed på Langåsen
c) Installere målere på Frode Laursens brandanlæg
Overvågning Brokøb (Eggert): Husk!
Rensning af rentvandstank (Jørgen): Forslag til metode og prisoverslag
6. Forberedelse Takstblad
Der er aftalt møde i oktober med revisor/bogholder/Eggert/Jens
7. Årshjul (fastlægge datoer, Vandværkstur mm)
Workshop med tur: 30-31. oktober 2020 og 21-22. maj 2022
Bestyrelsesmøder kl 19:00: 9. november 2021/8. februar 2022/10. maj 2022
Generalforsamling: 22. marts 2022
8. Eventuelt:
Vi beslutter at rydde grantræer foran vandværket og etablere anden stedsegrøn beplantning.
KB er blevet forespurgt om tilbud
Referent: Jens

